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Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 

LEI MUNICIPAL Nº 11.242/09/92, com a disposição do seu REGIMENTO INTERNO, transcreve 

abaixo Reunião do Conselho de Representantes e gestão (2018-2020). 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove no auditório da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), e com quórum 

suficiente conforme lista de presença, após saudações a presidente do GCMI, Marly 

Augusta, propõe a leitura da ata do dia 22/05/2019, aprovada parcialmente devido à 

necessidade de mencionar a conduta da vice-presidente do GCMI, Sra. Nilda Abdo, 

na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  

 

A presidente informa a publicação no Diário Oficial sobre o desligamento de 

conselheiros(as) a pedido e por faltas não justificadas.  

 

A conselheira, Sra. Maria Enaura, questiona sobre a redação da ata do dia 

22/05/2019, sobre a conduta do conselheiro da zona leste, Sr. Jose Lito. O 

conselheiro, Sr. Francisco Miguel relata que: "se a Sra. Nilda Abdo apresentou 

atestado de afastamento, que apresente outro que está apta a reassumir o cargo”. A 

conselheira, Sra. Prudenciana Martins, diz: “que se existem jogos municipais do idoso 

é por causa da vice-presidente".  

 

A presidente responde: “a fala da conselheira anterior não procede e pede para 

registrar o que aconteceu, pois, está havendo falta de respeito entre os conselheiros 

e nas Assembleias Gerais”. Na continuidade a mesma fala sobre a participação de 

não conselheiros(as) nas reuniões: Comissões de Trabalho e Conselho de 

Representantes. Complementa dizendo: “Porque existem pessoas que não são 

conselheiros(as) e, querem participar das reuniões. Se alguém quer falar do seu 

trabalho na região que mora sendo conselheiro(a), dentro da comissão. Agora se a 

pessoa não for conselheiro(a), só poderá participar se for convidado”. 
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A conselheira, Sra. Maria Enaura, diz: “se a comissão achar que deve convidar sim, 

mas aberta não”. O conselheiro, Sr. Francisco Miguel, diz: “na Assembléia Geral pode 

porque é aberta”. A presidente fala: “a comissão de trabalho é somente para os(as) 

conselheiros(as) e representantes das secretarias, que podem participar e conclui 

que: aproveitem para ter acesso às metas 2019-2020, nas comissões. O Prefeito 

elaborou metas muito boas”. A conselheira, Sra. Maria Enaura, diz: “deve constar na 

ata a conduta do conselheiro, José Lito, pois, faltou com respeito com os presentes e 

com a presidente isso cabe no artigo 17 do Regimento Interno”. O conselheiro, Sr. 

Francisco Miguel, faz uma fala se referindo ao mandato do COAT, e que irá pedir 

para fazer uma proposta no Regimento Interno. A conselheira, Sra. Maria Enaura 

apoia, dizendo: “Que se faça uma comissão para rever o artigo 19. Podemos criar 

uma comissão de dois conselheiros de cada região, para votar e trazer para a 

aprovação”.  

 

A presidente explica como é a composição do COAT. O conselheiro, Sr. Francisco 

Miguel se refere ao Regimento Interno e ao Estatuto do Idoso, nos seus artigos “48º, 

49º, 52º (parágrafo único) e 53º”.  

 

A presidente fala sobre como era à fiscalização das entidades e como é agora, e que 

cada um se expresse por escrito o motivo da não participação nas fiscalizações. O 

conselheiro, Sr. Francisco Miguel, diz: “a lei 11.242/92 é bem clara, que não temos 

obrigação de fiscalizar. O Conselho Municipal Assistência Social (COMAS) não 

cadastra?”. O conselheiro, Sr. Olavo de Almeida, questiona: “gostaria de saber qual a 

posição dos conselheiros nas vistorias? Nós do conselho não temos esse relatório. O 

que vamos fazer lá? Saber se o local e a qualidade do serviço são adequados?”.  
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A presidente fala sobre o roteiro de fiscalização e preservação de vínculos familiares. 

A conselheira Enaura “Quero saber quantas tem por região”. A conselheira Justina 

sugeriu: “que cada um faça a sua parte. O que está acontecendo conosco? 

Precisamos conversar mais entre nós. Fico envergonhada com o que aconteceu na 

última assembleia”.  

 

A presidente responde: “estamos propondo que nas assembleias apresentem o que 

tem de serviços públicos em cada região. Não podendo envolver política partidária e 

também já combinamos, para não levar subprefeito. Portanto queremos retomar 

incluindo apresentações artísticas no inicio”. 

 

Cronograma das apresentações por Regiões, com início às 14h00 e término 15h30: 

 

Região Leste - Agosto 

Região Oeste – Setembro 

Região Sul - Outubro 

Região Norte - Novembro 

Região Centro – Dezembro 

 

 

A conselheira Cristina pergunta: “A reunião da UNICID é só para a Região Leste?”. 

A conselheira Neide informa que em outubro fará cirurgia de catarata. 
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Relatório das Comissões: 

 

 

Comissão de Trabalho A  

 
Informa aos presentes que a representante da saúde enviou e-mail justificando 

ausência.  

Referente à V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: Avaliação da 

comissão. 

Pontos negativos: dificuldade no credenciamento, saída de todos ao mesmo tempo 

para o coquetel, falta de respeito em todos os sentidos, inicio do trabalho com atraso, 

escolha dos(as) delegados(as) com muita confusão. A diminuição de vagas para 

os(as) conselheiros(as), também não deu de 30 para 15, sobrou três para cada 

região.  

Pontos positivos: O espaço foi espetacular, transporte ótimo e a participação popular. 

Quem participou pela primeira vez adorou! Devemos fazer reunião com todos(as) 

delegados(as), para falarmos a mesma voz. 

 

 

Comissão de Trabalho B  

 
O conselheiro, Sr. Antonio Mariano, relata que a semana do meio ambiente acabou e 

a proposta é adotar os parques da sua região. No Ibirapuera, a Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente fará adubação no Planetário. No Parque do Carmo a sessão foi 

coordenada por ele e fez vários convites sobre a importância da participação.  

SPTrans e Transporte recebeu o pedido da Maria Rosa e deve ser enviado por e-

mail. A representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência justificou 

ausência.   
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Registro de Ocorrência:   

 

Pelo comportamento do conselheiro, Sr. José Lito, interferindo no andamento da 

plenária da Assembléia Geral do dia 04/06/2019, a Secretaria Executiva decidiu 

adverti-lo verbalmente e pessoalmente. O mesmo justificou ter se esquecido de tomar 

os seus medicamentos de uso continuo na data citada. A justificativa foi aceita pelas 

integrantes da Secretaria Executiva.  

 

 

Nada mais a discutir, deu-se por encerrada a reunião. 

 
 

 
 


